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Rekordmange borgere blev vaccineret på landets apoteker i 2021

Næsten en halv million borgere fik et stik mod influenza, COVID-19 eller pneumokok
i 2021. 368.000 borgere blev vaccineret mod influenza, omkring 80.000 mod COVID19 og 27.000 mod pneumokokker i 2021. Dermed er rekordmange blevet vaccineret
på apotek mod disse sygdomme i 2021. Det bidrager til at løfte den samlede vaccinationsrate i samfundet. Apotekerne fortsætter og udvider indsatsen i 2022.
Influenzavaccinationer
Cirka 368.000 borgere blev vaccineret mod influenza på et af landets apoteker fra 1.
oktober 2021, hvor der blev åbnet for vaccination, til udgangen af 2021.
De første 21 dage i vaccinationssæsonen var det alene personer fra risikogrupperne,
der kunne få en gratis vaccination på apoteket. Risikogrupperne, der havde førsteprioritet til vaccinen, omfatter blandt andet alle over 65 år, personer med en række
kroniske sygdomme og svært overvægtige. Som noget nyt har også børn mellem 2
og 6 år fået tilbud om gratis vaccination mod influenza.
Som det fremgår af figur 1, blev omkring 200.000 borgere vaccineret i den indledende periode. Fra den 22. oktober kunne apotekerne mod betaling vaccinere alle,
som ønskede det mod influenza – herunder virksomhedsaftaler. Som det fremgår af
figuren, var der størst interesse for at blive vaccineret i oktober og november, hvorefter antallet af vaccinerede steg væsentligt mindre i december. Det er et mønster,
som går igen fra tidligere vaccinationssæsoner.
Figur 1. Influenzavaccinerede på apotek, 2021

Kilde: APOVAC og Practio samt egne beregninger.
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Ud af de 368.000 vaccinerede tilhørte over 280.000 personer en af risikogrupperne,
som defineret i bekendtgørelsen på området1. De har derfor fået vaccinationen uden
beregning. De resterende knap 90.000 borgere har fået vaccinen mod betaling. Enten via deres arbejdsgiver eller mod egenbetaling.
Ifølge tal fra Statens Serum Institut er omkring 1,7 millioner danskere blevet vaccineret mod influenza siden 1. oktober 2021, heraf knap 1,4 mio. i risikogrupperne.2
Dermed er det mere end hver femte af de influenzavaccinerede, der har valgt at få
vaccinen på apoteket, både blandt risikogrupperne og blandt de øvrige vaccinerede.
Det er forsat muligt at blive vaccineret mod influenza. Muligheden for at blive vaccineret gratis for risikogrupperne udløber den 15. januar 2022 (bortset fra gravide og
personer med immundefekt og deres pårørende, hvor fristen er 1. marts 2022).
Selvom det altså stadig er muligt at blive vaccineret, har apotekerne for længst vaccineret rekordmange danskere i den indeværende vaccinationssæson. Udviklingen
ligger helt i tråd med udviklingen de seneste sæsoner, hvor stadigt flere er vaccineret på apoteket. I sæsonen 2018/2019 valgte omkring 65.000 borgere at blive vaccineret mod influenza på apoteket. I 2019/2020 steg tallet til omkring 120.000 og i
2020/2021 blev der givet 250.000 vacciner mod influenza på apoteket. Og ved udgangen af 2021 var det altså 367.000 der var blevet vaccineret mod influenza på
apoteket, jf. figur 2.
Figur 2. Udviklingen i antallet af vaccinationer mod influenza på apotek

Kilde: APOVAC og Practio samt egne beregninger.

Apotekernes forøgede vaccinationsindsats har bidraget til at løfte den samlede vaccinationsrate i samfundet. Således er over 78 procent af de ældre over 65 år nu vaccineret mod influenza mod 75 procent sidste sæson og kun 52 procent i 2019/20.

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper.
https://www.ssi.dk/-/media/arkiv/dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/overvaagning-af-influenza/2021-2022/2022_1_figur20.png
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Vaccination mod COVID-19
Udviklingen i corona-pandemien og en voldsom vækst i den såkaldte omikron-variant
fik sundhedsmyndighederne til at anbefale en tredje vaccination mod COVID-19. For
at sikre let adgang til vaccinationerne valgte en række regioner at indgå aftaler med
apotekerne om, at de kunne tilbyde vaccinationen. Fra tirsdag den 14. december
2021 blev det derfor muligt at blive vaccineret mod COVID-19 på flere apoteker
rundt om i landet. I første omgang i Region Hovedstaden, siden i Region Syddanmark og i Region Nordjylland. Tilbuddet forventes at blive en mulighed i hele landet
inden længe.
Der har været stor interesse for at blive vaccineret mod COVID-19 på apoteket. I de
godt 14 dage, tilbuddet var tilgængeligt i 2021, valgte omkring 80.000 borgere at få
vaccinationen på apoteket, og udviklingen er fortsat i starten af 2022. Nu er omkring
100.000 borgere vaccineret mod COVID-19 på apotek.
De fleste af de deltagende apoteker tilbyder COVID-19-vaccination uden tidsbestilling og i størstedelen af apotekets åbningstid. Apotekernes tilbud bidrager til en øget
tilgængelighed til vaccinerne, så flere borgere kan blive vaccineret hurtigere for derved at mindske risikoen for smittespredning i samfundet mest muligt.
Kort over, hvilke apoteker, der aktuelt tilbyder COVID-19-vaccination, findes på apoteket.dk og på coronasmitte.dk. Kortene opdateres løbende.
Vaccination mod lungebetændelse
Lungebetændelse kan være en alvorlig sygdom for nogle. Derfor kan alle personer,
der er fyldt 65 år, børn og voksne med visse kroniske sygdomme og andre borgere,
som er i særlig høj risiko for alvorlig sygdom med pneumokokker, blive gratis vaccineret mod sygdommen. Apotekerne har siden efteråret 2020 været en del af vaccinationsindsatsen mod lungebetændelse (pneumokok). Apotekerne vaccinerede i
2021 i alt omkring 27.000 borgere mod lungebetændelse.

